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Teknoloji Hazırlık
Seviyesi

Açıklama

TRL - 1

Temel ilkeler gözlendi ve raporlandı.

TRL - 2

Potansiyel uygulama alanları belirlendi ve doğrulandı.

TRL - 3

Analitik ve tecrübeye dayalı olarak, kritik işlev ve/veya özellik kanıtlandı.

TRL - 4

Bileşen ve/veya tezgâh üstü doğrulaması laboratuvar ortamında yapıldı.

TRL - 5

Bileşen ve/veya tezgâh üstü doğrulaması benzetilmiş ya da simüle edilmiş ortamda
yapıldı.

TRL - 6

Sistem benzetilmesi ortamda doğrulandı.

TRL - 7

Sistem harekât (uzay) ortamında doğrulandı.

Teknoloji Hazırlık
Seviyesi

Açıklama

TRL - 1

Temel ilkeler gözlendi ve raporlandı.

TRL - 2

Teknoloji yaklaşımı ve/veya uygulaması formüle edildi.

TRL - 3

Analitik ve tecrübeye dayalı olarak kritik işlev ve/veya özellik kanıtlandı.

TRL - 4

Bileşen ve/veya tezgâh üstü doğrulaması laboratuar ortamında yapıldı.

TRL - 5

Bileşen ve/veya tezgâh üstü doğrulaması uygun ortamda (benzetilmiş ortam) yapıldı.

TRL - 6

Sistem/alt sistem model ya da prototipi gösterimi uygun ortamda yapıldı.

TRL - 7

Sistem prototipi gösterimi harekât (uzay) ortamında yapıldı.

TRL - 8

Gerçek sistem tamamlandı ve “uçuş doğrulaması” test ve gösterimleri yapıldı (yerde ve
uzayda).

TRL - 9

“Uçuş doğrulaması” yapılmış gerçek sistem görev harekâtına katıldı.

Kaynak: Mankins 1995’ten aktaran Babaçoğlu vd., 2014: 8
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Teknoloji Hazırlık
Seviyesi

Açıklama

TRL - 1

Temel ilkeler gözlendi ve raporlandı.

TRL - 2

Teknoloji yaklaşımı ve/veya uygulaması formüle edildi.

TRL - 3

Analitik ve tecrübeye dayalı olarak kritik işlev ve/veya özellik kanıtlandı.

TRL - 4

Bileşen ve/veya tezgâh üstü doğrulaması laboratuvar ortamında yapıldı.

TRL - 5

Bileşen ve/veya tezgâh üstü doğrulaması uygun ortamda (benzetilmiş ortam) yapıldı.

TRL - 6

Sistem/alt sistem model ya da prototipi gösterimi uygun ortamda yapıldı.

TRL - 7

Sistem prototipi gösterimi harekât (uzay) ortamında yapıldı.

TRL - 8

Gerçek sistem tamamlandı ve “uçuş doğrulaması” test ve gösterimleri yapıldı (yerde ve
uzayda).

TRL - 9

“Uçuş doğrulaması” yapılmış gerçek sistem görev harekâtına katıldı.

TRL
Kavram

0

İspatlanmamış Kavram (Temel Ar-Ge, tasarı)

1

İspatlanmış Kavram (Makale ya da Ar-Ge deneyleri ile kavram
kanıtlama)

2

Doğrulanmış Kavram (Fiziksel model testleri kullanarak geliştirilen
deneye dayalı kavram kanıtlama)

3

Test Edilen Prototip (Sistem işlevleri, performans ve güvenilirlik
testleri)

4

Çevre Testinden Geçen Prototip (Sistemin üretim öncesi çevre
testleri)

5

Test Edilen Sistem (Üretim sistemi arayüz testleri)

6

Sistem Kurulumu (Üretim sisteminin kurulması ve test edilmesi)

7

Saha Onayı (Üretim sisteminin sahada doğrulanması)

Kavram Kanıtlama

Prototip

Tamamlanan Gelişim Aşaması

Saha Doğrulaması

TRL 1

Temel prensiplerin tespiti

TRL 2

Teknoloji kavramının formüle edilmesi

TRL 3

Kavramın deneysel olarak kanıtlanması

TRL 4

Teknolojinin laboratuvar ortamında doğrulanması

TRL 5

Teknolojinin gerçeğe yakın ortamda doğrulanması

TRL 6

Teknolojinin gerçeğe yakın ortamda demonstrasyonu

TRL 7

Sistem prototipinin gerçek ortamda demonstrasyonu

TRL 8

Sistemin tamamlanması ve doğrulanması

TRL 9

Gerçek sistemin gerçek ortamda kanıtlanması

ARİNKOM TTO YAYINLARI

23

24

ARİNKOM TTO YAYINLARI

ARİNKOM TTO YAYINLARI

25

Üretim
Hazırlı
Seviyesi

Tanım

1

Temel üretim uygulamaları belirlendi

2

Üretim konsepti belirlendi

3

Üretim konsepti doğrulandı

4

Laboratuvar ortamında teknoloji üretim yeteneği kazanıldı

5

Üretim benzeri ortamda komponent prototiplerinin üretim yeteneği kazanıldı

6

Üretim benzeri ortamda sistem veya altsistem prototiplerinin üretim yeteneği kazanıldı

7

Üretimin temsili ortamında sistem, altsistem veya komponentlerin üretim yeteneği kazanıldı

8

Pilot hat yeteneği gösterimi yapıldı; düşük hızda başlangıç üretimi yapılmasına hazır

9

Düşük seviye üretim gösterimi yapıldı, tam kapasite seri üretime başlamak için gerekli yetenek
kazanıldı

10

Tam kapasite seri üretim gösterimi yapıldı ve düşük maliyetli üretim uygulamaları kazanıldı

Tablo 2. Entegrasyon Hazırlık Seviyesi Tanımları

Üretim
Hazırlı
Seviyesi

Tanım

1

Teknolojiler arasında yeterli seviyede bir arayüz tanımlı

2

Arayüz boyunca teknolojiler arasındaki ilişkiler karakterize edilebilecek seviyede belirli

3

Düzgün ve verimli bir şekilde entegrasyon ve etkileşim için teknolojiler arasında uyumluluk var

4

Teknolojiler arasındaki entegrasyonun kalitesinde ve güvencesinde yeterli ayrıntı mevcut

5

Teknolojiler arasında entegrasyonu kurmak yönetmek ve sonlandırmak için yeterli kontrol mevcut

6

Entegrasyon teknolojileri istenilen uygulama için bilgiyi kabul edebilir, çevirebilir ve
yapılandırabilir

7

Entegrasyon teknolojileri doğrulandı ve geçerlendi

8

Gerçek entegrasyon tamamlandı, entegrasyonun sistem çevresinde test ve gösterim yapılarak
görev tamamlandı

9

Başarılı operasyonlar ile entegrasyon ispatlandı
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TRL

Soru

1

Teknoloji uygulanabilir bir sürece sahip mi?

1

Bilimsel bir metot veya uygulama geliştirilmiş mi ve formüle edilmiş mi?

1

Yapılan ilk hesaplamalar öne sürülen fikri destekliyor mu?

1

Temel prensipler (fizik Kimya ve matematik gibi bilimlerin temel prensipleri) fikri destekliyor mu?

1

Bilimsel çalışmalar (makaleler vb.) ile teknolojinin temel ilkeleri örtüşüyor mu?

TRL 1

Tamamlandı

Temel prensipler gözlemlendi ve raporlandı.

2

İşlevsel gereklilikler belirlendi mi?

2

Potansiyel tasarım çözümleri belirlendi mi?

2

Teknolojinin temel bileşenleri belirlenip kısmen karakterize edildi mi?

2

Her bileşen için performans tahminleri belirlendi mi?

2

Literatür çalışmaları sistemi veya bileşenlerin uygulanabilirliğini doğruladı mı?

2

İlk analizler temel bilimsel ilkeleri doğruluyor mu?

TRL 2

Tamamlandı

Teknoloji yaklaşımı ve/veya uygulaması formüle edildi

3

Yapılan deneyler, teknoloji bileşenlerinin tahmin edilen kapasitesini doğruladı mı?

3

Geliştirlien teknoloji modellenebilir ya da simüle edilebilir mi?

3

Deneyler veya modelleme/simülasyonlar teknolojinin tahmin edilen kapasitesini doğruluyor mu?

3

Sistemin veya teknolojinin performans verileri yayınlandı mı?

3

Literatür çalışmaları teknoloji veya sistem bileşenlerinin başarılı bir şekilde uygulanabilirliğini
kanıtlıyor mu?

3

Teknolojinin uygulanabilirlik deneyleri doğrulandı mı?

TRL 3

Tamamlandı

Analitik ve tecrübeye dayalı olarak kritik işlev ve/veya özellik kanıtlandı

4

5

Sistem arayüz (iç & dış ) gereksinimleri ile ilgili dokümantasyon yapıldı mı?

5

Mevcut olmayan sistem bileşenleri modelleme ve benzetim yoluyla simüle edilebilir mi?

5

Bu ölçekte deneme tesisi geliştirildi mi?

5

Süreç ölçümleri/ kriterleri yeterli mi? / üst seviyede mi?

Taslak sistem mimarı planı var mı?

5

Deneme tesisi gerçek koşullara uygun çalışıyor mu?

Sistem mühendisliği plan taslağı tamamlanmış mıdır?

5

Her bir tesis bileşeni test edilerek doğrulandı ve onaylandı mı?

5

Tüm süreç özellikleri/bileşenleri deneme tesisinde simule edilip doğrulandı mı

5

Her bir bileşenin kabul testleri uygulandı mı?

5

Modüllerin/fonksiyonların entegrasyonu lab. Ortamında gösterildi mi?

Teknoloji basitleştirilmiş bir ortamda temel işlevselliğini gösteriyor mu?

5

Kalite ve dayanıklılık (cihazın uzun süre kullanımı) kriterleri tanımlanmış ve dokümante edildi mi?
(hedeflenen değerler henüz saptanmamış)

Proses simülasyon tam ölçekte sürecinin fizibilitesini doğrular mı?

5

Sistem tasarımı son halini almış mı?

5

Sistem mühendisliği başladı mı?

5

Program niteliğinde risk yönetim planı dokümante edildi mi?

5

Konfigürasyon yönetimi planı dokümante edilip uygulandı mı?

5

Tüm dokümanların usule uygunluğu/yasallığı hazırlanıp kontrol edildi mi?

5

Materyaller, prosesler, yöntem ve tasarım teknikleri en azından kısmen geliştirildi mi ve
doğrulandı mı?

Kabul testleri, ayrı bileşenler için yapılmış mıdır?
Bileşenler ve bileşenler arasındaki arayüzlerin performansı gösterilmiş midir?

4

Sistem performans ölçütleri güncellenmiş midir?
Sistem performans ölçütleri kurulmuş mudur?

4

Son kullanıcı teknolojisi / sistem gereksinimleri dokümante edilmiştir?
Sistem gereksinimleri kesinleşmiş ve dokümante edilmiş midir?

4

Tasarım Gereksinimleri sistem gereksinimlerinden elde edilmiş midir?
Bileşen uyumululuğu gösterilmiş midir?

4

Birçok sistem bileşeni uygun mudur?
4

Performans özellikleri laboratuvar ortamında ortaya konmuştur.

4

Bileşenlerin performansı laboratuvar ölçeğinde kanıtlanmış mıdır?
4

Sistem entegrasyonu ve mühendisliğin düşük güvenilirlik değerlendirmeleri tamamlanmış mıdır?

4

İlk maliyet sürücüleri tespit edilmiş midir?
Resmi bir risk yönetim programı başlatılmış ve proje yönetimi ile entegre olmuş mudur?

4

Resmi bir risk yönetim programı başlatılmış mıdır?

TRL 5

Bileşen ve/veya tezgâh üstü doğrulaması uygun ortamda (benzetilmiş
ortam) yapıldı

4

Ölçekleme çalışmaları ve mimari diyagramlar tamamlanmış mıdır?

4

Ölçeklenebilir teknoloji prototipleri üretilmiş midir?

6

Sistem entegrasyon konuları ele alındı mı?

4

Entegrasyon çalışmaları başlatılmış mıdır?

6

Çalışma ortamlarına dair tüm bilgilere erişildi mi ve dokümante edildi mi?

Bir taslak süreç tasarımı tamamlanmış mıdır?

6

Prototip simüle edilmiş bir çalışma ortamında test edildi mi?

Malzemeler, süreçler, yöntemler ve tasarım teknikleri tespit edilmiş midir?

6

Performans özelliklerinin doğruluğu kanıtlandı mı ve simüle edilmiş bir çalışma ortamında tasdik
edildi mi?

6

Prototip gerçek bir çalışma ortamında test edildi mi?

6

Harici arayüzlerin (örn; malzeme, çözücü, tedarik zinciri) envanteri çıkartıldı mı?

6

Mühendislik açısından yapılabilirliği tam olarak ispat edildi mi?

Program çıkış kriterleri ve kilometre taşları kurulmuş mudur?
4

Taslak kavramsal tasarımlar dokümante edilmiş midir?
Taslak gereksinim dosyaları mevcut mudur?

TRL 4

Tamamlandı

Bileşen ve/veya tezgâh üstü doğrulaması laboratuar ortamında yapıldı

Tamamlandı

TRL 6

Tamamlandı

Sistem/alt sistem model ya da prototipi gösterimi uygun ortamda
yapıldı

7

Teknolojinin tüm bileşenleri zorlamalı koşullarda (anormal- stresli vs.) ayrı ayrı test edildi mi?

7

Teknolojinin yada sistemin prototipi gerçek ortamda test edildi mi?

7

Teknolojinin çalışma testleri gerçek ortamda test edildi mi?

7

Prototipin bileşenleri gerçek üretim bileşenlerini temsil ediyor mı?

7

Prototip gerçek biçim, uygunluk ve işlevselliği sağlıyor mu?

7

Güvenilirlik, bakım ve destek analizlerini yapmak için veriler mevcut mu?

TRL 7

Tamamlandı

Teknoloji prototipi gerçek ortamda test edildi.

8

Teknoloji/sistemi bileşenlerinin biçim, uygunluk ve fonksiyonları çevre ile uyumlu mu?

8

Teknoloji/sistem bileşenlerinin biçim, uygunluk ve fonksiyonları gerçek ortamlarda kanıtlanmış mı?

8

Teknik gelişme ile ilgili test ve denemeler (değerlendirmeler) başarıyla tamamlandı mı? (onaylandı
mı?)

8

Teknoloji/sistem için bakım verileri kontrol altında mı? (sürdürülebilirliği kontrol altında mı?

8

Güvenirliliğini destekleyici veriler var mı?

TRL 8

Tamamlandı

Teknoloji başarıyla gerçek ortamda faaliyet gösterdi

9

Teknoloji/sistem fonksiyonu operasyonel sistem belgesine uygun mu?

9

Teknoloji/sistem amaçlanan ortamlarda yayıldı mı? (kullanıldı mı?)

9

Teknoloji/sistem tamamen kanıtlandı mı?

9

Operasyonel test ve değerlendirmeler başarıyla tamamlandı mı?

TRL 9

Tamamlandı

Gerçek sistem başarılı bir şekilde kanıtlandı.

1

Teknoloji uygulanabilir bir sürece sahip mi?

1

Fikrin ürüne dönüşmesi için yöntem veya formülasyon geliştirildi mi?

1

Temel prensipler (fizik, kimya ve matematik gibi bilimlerin temel prensipleri) fikri destekliyor mu?

1

Yapılan ilk hesaplamalar fikri destekliyor mu?

1

Bilimsel çalışmalar teknolojinin temel ilkeleri ile örtüşüyor mu?

TRL 1

Temel Araştırma Yapıldı

2

İşlevsel gereklilikler belirlendi mi?

3

Yapılan deneyler (Ar-Ge ) teknoloji bileşenlerinin tahmin edilen performans değerlerini doğruladı
mı?

2

Teknolojinin temel bileşenleri belirlenip kısmen de olsa karakterize edildi mi?

3

Literatür taraması deneysel sonuçların uygulanabilirliğini kanıtlıyor mu?

2

Literatür taraması teknoloji bileşenlerinin uygulanabilirliğini destekliyor mu?

3

Teknolojinin uygulanabilirliği deneyler ile doğrulandı mı?

2

Teknolojinin temel bileşenleri için performans tahminleri yapıldı mı?

3

Geliştirilen teknoloji modellenebilir (simule) mi?

TRL 2

Konsept Tasarım Oluşturuldu

TRL 3

Kavramsal Doğrulama Tamamlandı

4

Teknoloji bileşenlerinin performansı laboratuvar ölçeğinde kanıtlanmış mı?

5

Kalite ve dayanıklılık kriterleri tanımlandı ve dokümante edildi mi?

4

Teknoloji bileşenleri birbiri ile uyumlu mu?

5

Ölçeklendirilebilir deneme tesisi geliştirildi mi?

4

İlk prototip için (ölçeklendirme dâhil) taslak sistem planı yapıldı mı?

5

Mevcut olmayan sistem bileşenleri modelleme ve benzetim yoluyla simule edilebilir mi?/edildi mi?

4

Teknoloji ve deney çalışmaları müşterinin beklentilerini karşılıyor mu?

5

Ölçeklendirilmiş prototip gerçek koşullara uygun (güvenilirliği yüksek ortamda )çalışıyor mu?

4

Ölçeklendirilmiş ilk prototip üretildi mi?

5

Ölçeklendirilmiş prototip belirlenen performanslara uygun çalışıyor mu?

4

İlk prototip için ölçeklendirme çalışmaları yapıldı mı?

5

Her bir sistem bileşeni test edilerek doğrulandı mı?

4

Laboratuvar ortamında denendi mi?

5

Teknolojinin risk yönetim planı yapıldı ve dokümante edildi mi?

TRL 4

Ölçeklendirilmiş Prototip Yapıldı

TRL 5

İlk Prototip Laboratuvar Ortamında Test Edildi

6

Mühendislik açısından yapılabilirliği tam olarak ispat edildi mi?

7

Teknolojinin tüm bileşenleri zorlamalı koşullarda (anormal- stresli vs.) ayrı ayrı test edildi mi?

6

Prototip simüle edilmiş bir çalışma ortamında test edildi mi?

7

Teknolojinin ya da sistemin prototipi gerçek ortamda test edildi mi?

6

Çalışma ortamlarına dair tüm bilgilere erişildi mi ve dokümante edildi mi?

7

Prototipin bileşenleri gerçek üretim bileşenlerini temsil ediyor mu?

6

Performans kriterleri doğruluğu kanıtlandı mı ve simüle edilmiş bir çalışma ortamında tasdik edildi
mi?

7

Prototip gerçek biçim, uygunluk ve işlevselliği sağlıyor mu?

6

Sistem entegrasyon konuları ele alındı ve tanımlandı mı?

7

Güvenilirlik, bakım ve destek analizlerini yapmak için veriler mevcut mu?

TRL 6

İlk Prototip Gerçeğe Yakın Bir Ortamda Test Edildi

TRL 7

Prototip Gerçek Ortamda Test Edildi

8

Teknoloji bileşenlerinin biçim, performans ve fonksiyonları birbiriyle ve gerçek ortamla uyumlu
mu?

8

Teknoloji bileşenlerinin biçim, performans ve fonksiyonları gerçek ortamlarda kanıtlanmış mı?

8

Teknik Geliştirme Testi ve Değerlendirme başarıyla tamamlandı mı? *(DT&E)

8

Teknolojinin sürdürülebilirliği kontrol altında mı?

8

Teknolojinin güvenirliliğini destekleyici veriler var mı?

TRL 8

Teknoloji Başarıyla Gerçek Ortamda Faaliyet Gösterdi

9

Teknoloji ulusal ve uluslararası standartlara uygun mu?

9

Teknoloji son kullanıcıya ulaştı ve sorunsuz çalıştığı tespit edildi mi?

9

Operasyonel Test ve Değerlendirme başarıyla tamamlandı mı?* (OT&E)

TRL 9

Teknoloji Başarılı Bir Şekilde Kanıtlandı
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